
         

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                                                         
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sestavine ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti so označene v oklepaju (*).  
Otroci imajo čez dan vedno na voljo čaj ter vodo, 100% sokovi in sirupi s 100% sadnim deležem pa so redčeni z vodo.  
Pripravljeni hrani, oz. kruhu in pekovskemu pecivu se ne dodaja nobenih zdravju škodljivih aditivov.  
Poleg zajtrka, ki je napisan na jedilniku, imajo otroci starostne skupine 1-2 dodatno izbiro še: mlečno hrano (frutolino, 
keksolino, gresolino...) razne namaze itd. Skrbimo, da sadje in zelenjava  lokalno pridelano in sveže sezonsko. 
Zaradi morebitnih težav pri dobavi, lahko pride do manjših sprememb jedilnika. 
VSI PRIPRAVLJENI OBROKI HRANE SO NAMENJENI OTROKOM, DA JIH POJEDO V VRTCU! 

 
 

Zeliščni čaj 

Sirni namaz s tuno 

(mleko, ribe) 

Rženi kruh  

(gluten) 

Jabolko 

Sadno zelenjavni krožnik Cvetačna juha s kroglicami  

(gluten, jajca, mleko) 

Zrezek v naravni omaki  

(gluten) 

Riž 3 žita  

(gluten) 

BIO rdeča pesa 

Puding 

(mlečni proizvod)  

Sadni čaj 

Čokoladni namaz 

(mleko, soja, oreščki) 

Črni kruh (gluten)  

Mleko (mleko) 

Klementina 

Sadno zelenjavni krožnik Špargljeva kremna juha s fritati 

(gluten, jajca, mleko) 

Segedin golaž  

(gluten, jajca, mleko) 

Ajdovi žganci 

(gluten, mleko) 

Pisani kruh  

(gluten, soja in sezam)  

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

Čaj  

 

Sadni čaj 

Mleko (mleko) 

Koruzni kosmiči 

(gluten,  lahko vsebuje sledi 

oreščkov) 

Kruh (gluten) 

Sadje 

Sadno zelenjavni krožnik Šipkov čaj 

Milijonska juha  

(gluten, jajca) 

Piščanec v sladko-kisli omaki 

(gluten, mleko) 

Kus kus z zelenjavo (gluten) 

Cvetača v solati 

Nesladkan čaj 

Domače pecivo 

(gluten jajca mleko) 

Šipkov čaj 

Štručka   

(gluten, soja in sezam) 

Piščančja hrenovka, ajvar 

Mešano sveže sadje na 

krožniku 

 

Brokolijeva juha z ajdovo kašo 

(gluten, mleko) 

Rižota z zelenjavo in kvinojo 

Motovilec, mehka solata s kalčki 

Polnozrnati prepečenec 

(gluten) 

Mešano sveže sadje na 

krožniku  

Čaj  

Sadni čaj  

Korenčkov namaz  (mlečni 

proizvod) 

Pirin kruh  

(gluten, soja) 

Sveža paprika  

 

Sadno zelenjavni krožnik Čičerikina enolončnica  

(gluten) 

Palačinke z Nutello  

(gluten, jajca, mleko) 

Rezina črnega kruha  

(gluten) 

100 % jabolčni sok 

Mini kajzerice 

(gluten)  

Sadje 


